Reseregler HORK 2016
HORK är mycket glada för att Ni vill representera oss och vi har många duktiga ryttare/kuskar som
reser vilket dock gör att vårt resekonto är otroligt högt mot andra klubbars. Vi tvingas därför att hålla
på reglerna nedan för att det inte ska belasta klubbens ekonomi för mkt då bidragen från stat och
kommun minskat.
Som licensierad medlem i HORK är du berättigad till resebidrag under förutsättning att du fullgjort
dina 2 arbetsdagar samt 2 funktionärsdagar per år.
Läs igenom nedan innan du planerar din resa så att du vet vad som gäller. 
Lycka till med ditt tävlande!! 
//HORK

Detta gäller:
Båtresor – En egenavgift på 25 % gäller på alla resor.
Fria båtresor - Som tidigare så ger vi fullt bidrag till de resor vi får 100 % för såsom SM och serier.
Detta gäller även under 2016.
Årgångschampionat, Breeders mfl - Bidrag med 75% utgår för resor till årgångschampionaten endast
om dessa innehåller en riden tävlingsklass och arrangeras av en ridklubb som är ansluten till Svenska
Ridsportförbundet.
Övriga regler kring båtresandet:
Bidrag gäller bil med transport samt lastbil. Försök ALLTID att samåka i möjligaste mån för att hålla
nere kostnaderna.
Bidrag beviljas till en person per häst. Undantag: Young Rider, minderårig, kör- och distansekipage
som får ha en medhjälpare med sig, övriga personer betalar man för själv.
Samtliga som reser via HORK skall vara medlemmar i klubben.
Båtreseansvarig bokar biljetten samt mailar ut den till er. Ni skall omgående kontrollera att
bokningen stämmer med det ni har tänkt er. Det är lätt att det blir fel i bokningen så kontrollera
noga! När fakturan kommer till klubben så meddelar kassören vilken summa det blir och biljetten
skall då betalas på klubbens bankgiro 727-3634 senast det datum kassören uppger så reservera
medel för detta då klubben inte kan ligga ute med stora resesummor.
Alla biljetter bokas genom Cattis Jacobsson, cattisjacobsson@hotmail.com. Skicka mail i GOD TID
innan resan. Mailet ska innehålla hamn, avgångar, datum, tävlingsplats, högsta klass ni tävlar,
personnr på alla resenärer samt mobilnr.
Bokning sker på måndagar. Det som finns på mailen då bokas.
Snälla var noga med att skriv in all information i mailet!
Någon gång kan det vara akut och då får ni messa/ringa 070-294 98 56 men det är i undantagsfall.

Klasser som gäller för att vara berättigad till resebidrag:
Dressyr:
Man ska ha ridit motsvarande program godkänt hemma innan man får åka.
Ridhästar, 1-dagars minst MSV
Ponny, 1-dagars minst Lätt A
Junior och Young Rider måste rida lägst Lätt A:4
Hoppning:
Man ska ha ridit motsvarande klass godkänt (högst 8 fel) hemma innan man får åka. Tävlingen måste
vara tvådagars. För både häst och ponny gäller att minst 1 av de 3 LA klasserna måste vara Nationell
klass.
För häst: Max 3 st 1.20 m, därefter 1.30 m el högre.
För ponny: Max 3 st LA, därefter MSV el högre.
Fälttävlan:
Man måste rida Lätt B dressyr (minst 50%) och Lätt C/1.00 m-hoppning (högst 8
fel) här hemma innan man får resa.
För häst: Max 3 st 90/100, därefter CNC* el högre.
För ponny: Max 3 st 70/80, därefter 90 el högre.
För Terränghästprov/Stilterräng max 2 per år.
Körning:
Måste starta lägst Fullständig LA när du åker iväg max 3 per år sedan MSV.
Enskilda grenar gäller max 2 st MSV, därefter Svår klass.
Distans:
Man måste rida minst 5 mil för att få åka.

